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  سبتمبر
 :مراجعة عما سبق دراسته في العام الدراسي السابق

 :المفاهيم األساسية

 (Solution)الحل -(Project)   المشروع– (Form)النموذج   –(Object) الكائن - (Class)التصنيف 

٢ 

  أكتوبر

 :الكائنات المستخدمة أثناء إنشاء المشروع والتعامل معه
 :وخصائصه (Form)النموذج  -

)Text, Name, ControlBox, RighToLeft, BackColor, FormBorderStyle, BackgroundImage(

 : وخصائصهاLabel األداة -
)Text, Name, Font, ForeColor, BackColor, TextAlign, AutoSize( 

 : وخصائصهاTextBox األداة -
)Text, Name, Font, ForeColor, BackColor, TextAlign, MaxLength, MuliLine, Enable(

 : وخصائصهاButton األداة -
)Text, Name, Font, Left, Top(

  دى تعريفهاوم) الثابتة والمتغيرة( المخازن -

٨ 

  نوفمبر

 :االكائنات المستخدمة أثناء إنشاء المشروع والتعامل معه
 : وخصائصهاTimerاألداة  -

)Enabled, Interval(

 : أو وسـائلها وخصائصهاPictureBoxاألداة  -
)Image, SizeMode, Font, Width, Height, Hide, Show, Visible(

 )Text, Checked, Font(    : وخصائصهاCheckBox األداة -
 )Text, Checked, Font(:  وخصائصهاRadioButton األداة -

 Randomize  و الوسـيلة Val, Rnd, MsgBox, Today, TimeOfDay, InputBoxال و الد-

٨ 
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و ا

 
 

 :)Web Portal(البوابـة اإللكترونيـة 
 ؟ "Web Portal"ـة اإللكـترونيـة وابـما هي الب -

 ؟ "صـفحات المعـلومـات"و  "رنتـة االنتـبواب"ن ـ بي الفـرقما -

 ـات اإللكترونيـةبوابالواع ـن أ-

 ؟ اإللكـترونيـةاتـبوابال  نسـتخدماذاـلم -

 ـة اإللكترونيـة لوزارة التربية والتعليم؟بواب كيـف يمكـن اسـتخدام ال-

  أنشـطة-

:NET.VBمشاريع بلغة 
 "حساب عمر شخص ما" مشروع -

٤ 

 

 

 

 

٢ 

:NET.VBمشاريع بلغة 
 "كيفية تصميم مختبر لجدول الضرب األساسي"مشروع  -

 "كيفية تصميم مختبر لجدول الضرب المتطور"مشروع  -

٢ 

 رياني ٢

ني
لثا
ل ا
ص
الف

 ٢ مراجعة عما سبق دراسته في الفصل الدراسي األول 
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 "لعبةكيفية عمل  "مشروع -

 "لعبة متطورةكيفية عمل  "مشروع -
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:NET.VBمشاريع بلغة 
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:NET.VBمشاريع بلغة 
 "كيفية حساب الزمن بالثانية اعتباراً من تاريخ محدد" مشروع -
 "باستخدام النتيجةتاريخ من أي كيفية حساب الزمن بالثانية " مشروع -
 

 :)System Development Life Cycle(دورة حياة تطوير النظام 
 المراحل األساسية إلنشاء أي نظام -

٢ 

٤ 

 

٢ 

 ٦ ةـمراجع  مايو

صـدد الحصـي عـالـمـإج  ٥٦ 
 



  

 - أ -

 مقدمة
 

 تُعبر عن فلسفة تربوية جديدة تواكب مستحدثات العصر من          تلتزم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ استراتيجية     

بحيث تحقق نقلة نوعية للتعليم في مصر من خـالل القـدرة علـى المنافسـة العالميـة                  خالل أهداف واضحة    

 .والمتغيرات السريعة من حولنا

جيا هو إصالح المناهج الدراسية و طرق التدريس في جميـع المراحـل             والهدف العام في مجال التكنولو    

والتحول إلى نمـوذج    تصاالت  الالتعليمية لتحقيق المنهج المرن المالئم لالستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات وا         

 .تربوي حديث إلعداد أجيال قادرة على المساهمة بفكر جديد في بناء مجتمع المعرفة في مصر

، ومهارات التعلم الذاتي    ضج جاء منهج الكمبيوتر للصف األول الثانوي لتنمية اإلبداع والتفكير النا          مومن ثَ 

نوعيـة ال يعتمـد     ويعتبر هذا المنهج نقلة     لدى المتعلمين،   المستمر ودعم القدرات العلمية والعملية والتكنولوجية       

 بـدأت ، حيث   لى اإلبداع والتفكير والبحث العلمي    على الحفظ والتلقين، وإنما يعتمد على قدرات الطالب الذاتية ع         

من خالل موقع الـوزارة، وبـدأنا بمـنهج الصـف األول            ا  إلكترونينشر المناهج   تجربة  وزارة التربية والتعليم    

 .وال تضاف للمجموع نه أصبح مادة أساسيةإ حيث ،الثانوي

ك من خالل عمل مشـروع متكامـل        رض الواقع في تطبيق ما تعلمه وذل      أوينزل هذا المنهج بالطالب إلى      

 .رجات وكتابة دليل المشـروع    خبداية من وضع الفكرة إلى عمل خريطة التدفق إلى وضع البرامج وتسجيل الم            

وكيفية عمل مشـروعات    وسوف يتم تدريب الطالب على كيفية استخدام موقع الوزارة و البحث عن المعلومات              

تربوية و طرق التدريس والتعليم داخل حجرة الدراسة من خـالل           متكاملة مع زمالئه وذلك من خالل العالقات ال       

 وتستطيع عزيزي  الطالب أن تشارك فـي         .تم تدريبه مسبقاً    المعلم الذي  ِلبخطة التدريس التي يتم إعدادها من قِ      

 وعلينا أن ندرس ما نستقبله من أراء تنعكس لصـالح           ه،مكنك إرسال رأيك فيما تدرس    يصناعة هذا المنهج حيث     

 .العملية التعليمية



  

 - ب -

 مـنهم   زمالئك إلنجاز مهمٍة ما، وعلـى كـلٍّ       تعاوني من خالل العمل مع      ل ثقافة التعلم ا   ستعرف كما أنك 

 كما توجد موضوعات إثرائية على موقع       . بحيث تصل المجموعة إلى اإلنجاز المطلوب      آلخرينامسئولية معاونة   

 .ف بها لتنفيذ المشروعات التي سوف تُكلَّوزارة تساعدك في زيادة معرفتك العلمية والعمليةال

التي سـبق لـك    Visual Basic.NETثانوي لهذا العام استمرارية لدراسة لغة الويعتبر منهج الصف األول 

 .قابلة للتنفيذ متكاملة دراستها في الصف الثالث اإلعدادي، وذلك من خالل عمل مشروعات

 :اآلتيةموضوعات تدور حول المفاهيم  سوف تقوم بدراسةو

  ؟(Web Portal)هي البوابة اإللكترونية ما  •

 Visual Basic.NETأمثلة على بعض المشاريع في لغة  •

 .دورة حياة تطور النظام •

 

لكترونـي  بطباعة هذا الكُتَيب كدليل يوضح لك طريقة التعامل مـع الكتـاب اإل            وزارة التربية والتعليم    وقامت  

على سبيل المثال البد أن تعرف كيف تسـتخدم بوابـة           ف eg.gov.moe.wwwالمنشور على موقع الوزارة     

 و مدخل لعمل  ، وذلك من خالل الفصل األول من هذا الكُتيبتصل إلى جميع المعلومات المنشورة وزارة حتى   ال

 وسوف تتعرف على دورة حياة تطوير النظام        بمساعدة معلمك من خالل الفصل الثاني     مشاريع بطريقة منهجية    

 .من خالل الفصل الثالث



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصـل األول

 
אאא  

Web Portal 
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 األهـداف

 
 :بانتهـائـك من دراسـة هـذا الفصـل سـوف تكـون قـادًرا على أن

 

 ةـترونيـة اإللكـوابـرف ماهية البـتَُع •
 تُفـرق بين بـوابـة اإلنتـرنت و صـفحـات المعـلومـات •
 ونيـةأنـواع البـوابـات اإللكـترتَُعرف  •
 تسـتخدم البـوابـة اإللكـترونيـة للـوزارة  •
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 Web portal  ةاإللكتروني ةالبواب
 

 ؟ "Web Portal"لكترونية  اإلةما هي البواب •
 

لكترونية مـن   البوابة اإل  عبارة عن موقع يقدم مجموعة من الخدمات فى صورة مجموعة من الصفحات و             ىه

 world"لمعلومات التى تقوم بتقديمها شبكة المعلومات العالميـة  نها تساعد على الوصول السريع لأهم وظائفها أ

wide web " ست مقيدة بمصدر معـين أو  ين تحتوى على معلومات من مصادر متنوعة ولأنه من الممكن أكما

ج لعمليات البحث التقليدية المتعارف عليها هو عبارة عن نموذ" web site"ن الموقع أكما  مكان معين للمعلومات،

يوفر التنوع فى الوظائف فى شكل منتظم ومصنف يجعل المصادر الخاصة بالمعلومـات              اتعتبر نظام ما البوابة   بين

المطلوبة متنوعة ومختلفة وكذلك الخدمات التى تقدم متنوعة وتخدم عدد كبير من المستخدمين بشكل شيق ومن هنا                 

لكى يستخدمها عدد كبيـر مـن       ة للمعلومات    توفير مصادر متعدد   ويكون الغرض االساسى من استخدام البوابة ه      

 .المستخدمين لشبكة المعلومات بشكل فعال
 

 ؟"المعلوماتصفحات "و  "نترنتإلبوابة ا" بين الفرقما هو  •
 

 "web page "على صفحات الويب هاتصميم فى ساسياًأ اعتماداًعتمد ت" Web Portal"لكترونية  اإلبوابةلا

، e-mail البريد االلكتروني(ة تقدم خدممنها على سبيل المثال   الخدمات بمجموعة مننترنتإلاتمد مستخدم و

 تقدم مثل نأال يشترط صفحات الموقع  بينما )الخ ... ، search ، بحث bloggers ات، المدونnewsخبار األ

 . ات الويبن نفعل ذلك مع صفحأ لتلبية مصالحنا، ولكننا ال نستطيع تنترناإل على ةالشخصيبة االبو ،هذه الخدمات
 

 :لكترونية اإلاتبوابالنواع أ •
 

 .Web portal العامة  لكترونية اإلبةاالبو
 .Personal portal  ةالشخصيبة االبو 
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  ؟لكترونية اإلبواباتال  نستخدملماذا •
 

 لكترونية لوزارة التربية والتعليم؟ة اإلبوابآيف يمكن استخدام ال •
http://www.moe.gov.eg 

 
لك النافذة التالية التى    سوف تظهر   و  الخاص بصفحات المعلومات   لعنوان في شريط العنوان للمتصفح    هذا ا يتم كتابة   

 .)لكترونية للوزارةإل اةالبواب( والتعليم ةواجهة وزارة التربيى على حتوت
 

 ."تخطى المقدمة"قم بالضغط على الزر  ، المقدمةخطيتب تقوم لكي
 

 :ات منها على سبيل المثالمجموعة من الخدمتظهر نافذة تحتوى على س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.التاليوالنافذة تكون على الشكل   
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.ةخدمة على حد قم بالضغط على الشكل المميز لكل ،للتعرف على وظيفة آل خدمة من الخدمات السابقة  
   

 . "وابة المعرفةب" قم بالضغط على بعد ذلك  -
 :الشكل تحتوى على هذه الخدمة آما بالتيتظهر النافذة 

 
  

          

 
 

:   لتالياحيث تقوم الوزارة بوضع رؤية لهذه الخدمة على النحو   
 

 الـرؤيــة

تلتزم وزارة التربية والتعليم بأن يكون التعليم قبل الجامعى تعليما عالى الجودة للجميع؛ كأحد الحقوق األساسية لإلنسان، فى 

عية، وأن يكون التعليم فى مصر نموذجاً رائداً فى المنطقة، يعمل على إعداد إطار نظام المركزى قائم على المشاركة المجتم

 المواطنين لمجتمع المعرفة فى ظل عقد اجتماعى جديد قائم على الديمقراطية والعدل وعبور دائم للمستقبل

 
 . "بوابة التعليم اإللكتروني"  قم بالضغط على -
 

             
 

        
 
 
 .التالي آما بالشكل ى على هذه الخدمة تحتويالتتظهر النافذة س
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 :لتالىاوبوضع رؤية لهذه الخدمة على النححيث تقوم الوزارة 
 الـرؤيــة

 التعليم إلى التحول من التعليم التقليدي إلىتقديم خدمة تعليمية مواكبة للعصر آخدة بمستجداته التكنولوجية تهدف 

 :تصاالت واإلنترنت بحيث يتيح تكنولوجيا االمعتمد عليلكتروني الإلا

  .الذاتيمجاالً أوسع للتعلم : للطالب

 . مع الطالب والتقويم المستمر لهم والمباشرالحيالتفاعل : للمعلم 

 .يؤهل الطالب المتابعة المستمرة والتواصل مع إدارة المدرسة وهو ما: لولى األمر 

 .الجامعيفى مرحلة التعليم  لالعتماد على التعليم عن بعد 
       

 .  " بنك االسئلة "  قم بالضغط على  -
 

  . تحتوى على هذه الخدمة آما بالشكلالتيتظهر النافذة 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لتالىبوضع رؤية لهذه الخدمة على النحواحيث تقوم الوزارة 
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 الـرؤيــة
 وهو عبارة عن برنامج  ، بنك األسئلة  لسياسات تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الوزارة يتم تطبيق نظام اطبقً

 علي عدد من الطالب متفاوتى المستويات بما يعطـي   يتم قياسها بعد تطبيقها  ، متقدم يضم مجموعة من األسئلة في كل مادة

ومجال من المعرفة يتعامل معه هذا  ن كل سؤال يكون له وزنأ وبنك أسئلة معناه  ،ؤال صعوبة السىمعلومات كاملة عن مستو

ورقة أسئلة متوازنة وتختبر أشياء كثيرة في المنهج وتغطي المـنهج كلـه    السؤال ويدخل كل ذلك علي الكمبيوتر الذي يخرج

سيسـاعد علـي    أن هذا النظام. رقة األخرىأسئلة أخري سيعطي ورقة تغطي المنهج أيضا ومتوازنة مع الو وإذا طلبت ورقة

 بحيث تراعي مستويات الطـالب   ، إلي السهولة  بحيث تشمل كل المقرر وتندرج من الصعوبة ، إخراج ورقة األسئلة بشكل جيد

 . والمتوسط المختلفة من المتميز والعادي
 
   " شبكة المعلمين المبدعين  "   قم بالضغط على -
 

 .لشكلتحتوى على هذه الخدمة آما با  تظهر النافذة التى 
          

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لتالىبوضع رؤية لهذه الخدمة على النحواحيث تقوم الوزارة 
 

 الـرؤيــة

مرحبا بك في شبكة المعلمين المبدعين، المجتمع العالمي من المعلمين الذين يتشاركون اهتمامهم في تحسين التدريس والتعلّم مـن                

تجعل شبكة المعلمين المبدعين من السهل العثور على الموارد التـي           ). ICT (تصالالا اإلبداعي للمعلومات وتقنية     خالل االستخدام 

 !م في غرفة التدريسلُّتحتاج إليها لتحويل غرفة التدريس إلى بيئة غنية بالتقنية للتَع

رض من ذلك هو تمكين المدارس وتحسين تعليم        والغ.  في مبادرة التعليم   Microsoftتدعم شبكة المعلمين المبدعين هدف شركاء       

 بمشاركة الخبراء في التعليم وتطـوير       Microsoft تقوم   .من خالل شركاء في التعليم     الطالب من خالل تطوير المعلمين وقيادتهم     

 والفـرص    والموارد لدعم النجاح فـي غرفـة التـدريس         ،المناهج الدراسية لتوصيل خبرات تعليم وتطوير عالية الجودة للمعلمين        

 .لالتصال بالزمالء
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   " لكترونيةبوابة الخدمات اإل  "  قم بالضغط على  -     

 
 

  .       تظهر النافذة التى تحتوى على هذه الخدمة آما بالشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :لتالىبوضع رؤية لهذه الخدمة على النحواحيث تقوم الوزارة 

  الـرؤيــة

 الخدمات لقيادات الوزارة وللجماهير لتسهيل تقوم بتقديم مجموعة من

.الوصول إلى المعلومات المطلوبة  
 

 لكترونية لوزارة التربية والتعليم؟إلة ابوابآيف يمكن استخدام ال •
 .  "بوابة المعرفة"   قم بالضغط على -    

  .آما بالشكل       تظهر النافذة 
          

 
 ."تعليميآمبيوتر " عن  قم بالبحث-   
 

 .  تظهر النافذة آما بالشكل
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 ."تعليميآمبيوتر "بعد الضغط على 
 .التاليتظهر النافذة على النحو س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ."آتب دراسية" الضغط  على    بعد-
  . تحتوى على الكتب  الدراسيةالتيتظهر النافذة    
 . ثم اضغط عليهإنزاله تريد الذياختر الكتاب  -
  .التخزين الخاص بك مكان راخت -
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 أنشـطة

 

 .............................................................................آتب الغرض من استخدام البوابات اإللكترونية ا -١
  .موقع الوزارةداخل " الكمبيوتر التعليمي"في " الكتب الدراسية"بزيارة قم بمساعدة معلمك  -٢
 .............) .....سيأأفقي أم ر(هما ثم حدد نوع www.voltas.com و  www.yahoo.com ينموقعالقم بزيارة  -٣

 
 

 ...أعزائي المعلمين ... أعزائي الطالب 
 

 ecdpt@emoe.org :   على البريد اإللكتروني اقتراحاتكم إرساليمكنكم 

 .تعليميةللمساعدة في تطوير العملية الوذلك 



 
 
 
 الثانيالفصـل 
 

  باسـتخدامVB.NET بلغة مشاريع
  أســلوب حـل المشـكالت

   

(  VB.NET Projects )



            Visual Basic.NETة ـلغب اريعمش 

-١٢- 

 

 األهـداف
 

 :ادرا على أنـون قـوف تكـل سـذا الفصـة هـك من دراسـائـبانته

  معينةتحـدد مشـكلة •
 تحـدد المخـرجـات المطلوبـة •
 تحـدد المدخـالت الالزمـة •
 لمشـكلةتضع طريقـة لحل هذه ا •
 بـود مناسـدفق إلى كـة التطـول خريـتح •
  األخـطـاء إن وِجـدتححر الكـود وتصــتبـتخ •
 كـق مشـروعـوثـت •
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 "حساب عمر شخص ما" مشروع

 
 همكم يبلغ ابـن     معرفة يريد بعض أولياء األمور   أو   ؟اليومفي بعض األوقات قد تريد معرفة كم بلغت من العمر           

 تريد بعض المدارس حساب عمر األطفال الملتحقين في فصول رياض           وأحياناً ؟ريخ معين  من العمر حتى تا    همبنتاأو  

ويمكن أن يقعوا    ،بعض الموظفين حساب سن معاشهم    يريد   أو   ،األطفال حتى أول أكتوبر من سنة االلتحاق بالمدرسة       

 .مشكلة في بعض األحيانوقد تصبح في خطأ في الحساب عند استخدام عمليات الجمع والطرح 

هذا  مع األخذ في االعتبار أن        ، VB.NET بسيط باستخدام لغة   عمل برنامج   عن طريق   ولكن يمكن حل هذه المشكلة      

 . يوما٣٠ًهر ـتم تصميمه على أن الشيـسالبرنامج 

ــام    ــة أيـ ــامج ومعالجـ ــذا البرنـ ــوير هـ ــك تطـ ــاعدة معلمـ ــد بمسـ ــا بعـ ــن فيمـ  ويمكـ

 . والتحكم في التواريخ المدخلة) يوما٣١ً أو ٣٠ أو ٢٩ أو ٢٨  الشهرما إذا كان(أشهر السـنة 

 

 : كاآلتـيلحل هـذه المشـكلة البـد من المـرور على عـدة خطـوات
 

 )Problem Definition(تحـديـد المشـكلة : أوالً
 

 .حتى تاريخ معين) باليوم و الشهر والسنة( حسـاب عمـر شـخص ما
 

 : وهي كما بالجدول التالي، الحسابهل عمليةـتس) متغيرات(تخدام مخازن عددية ـيتم اسـوس
 

 ازنـالمخأسـماء  تخدمةـخ المسـواريـالت

 حتى تاريخ

 )التاريخ المراد حساب العمر عنده(

D1يمثل اليـوم     

M1يمثل الشـهر     

Y1يمثل السـنة      

 تاريـخ الميـالد

D2يمثل اليـوم     

M2يمثل الشـهر     

Y2يمثل السـنة      

   
 )sOutput( تحـديـد المخـرجـات: ثانيـاً
 

 .حتى تاريخ معين) باليوم و الشهر والسنة(العمر المحسوب 
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 )Inputs(تحـديـد المـدخـالت : ـاًلثثا
 

 :كلةـيات هذه المشـطـمعمـدخـالت أو 

 :البـد من معرفـة اآلتي

 ) سنة– شهر –يوم (تاريخ الميالد   -١

 .يخ الذي سيتم عنده حساب العمروهو التار)  سنة– شهر –يوم (حتى تاريخ معين  -٢
 

 )Method of the Solution( وضـع طـريقـة الحـل: رابعـاً
 

 :توجـد طرق عـديـدة للحـل منها
- IPO (Input – Process – Output)  
-  Pseudo Code  
- Flowchart  
 إلخ.............  -

 

 :ي كاآلتيـكلة وهـ هذه المش لحل (Flowcharts) رائط التدفقـخإحدى هـذه الطـرق وهي نتبع ـسواآلن 

 

 :رـذآَّـت
 : األشكال المستخدمة في خرائط التدفق ومنهامعرفةسبق لك في العام الدراسي السابق 

 
 الغـرض مـنـه الشـكل المسـتخدم

 بـدايـة أو نهـايـة خـريطـة التـدفـق 
(Start or End) 

 مدخـالت أو مخـرجـات 
(Input or Output) 

 معـالـجـة 
(Processing) 

 
 اتخـاذ قـرار
(Decision) 

 
 

 الفصـل الدراسـي    – اإلعدادينظر كتاب الكمبيوتر للصف الثالث      ا المزيد من أشكال خرائط التدفق،       لتعرفو  

 www.moe.gov.eg:    األول بموقع الوزارة
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 :)Flowchart(ـة التـدفـق طخري

 

بداية

 العمر عندهحساب المراددخل التاريخ أ 
 في باليوم والشهر والسنة

     D1و M1و Y1على الترتيب  

خ الميالد باليوم والشهر والسنةأدخل تاري 
  على الترتيبY2 و M2 و D2 في  

 

  ؟D1 < D2  هل

D1 = D1 + 30 
M1 = M1 - 1 

   ؟M1 < M2  هل

M1 = M1 + 12 
Y1 = Y1 - 1 

 اطـبع  
D1-D2  و  M1-M2  و  Y1-Y2 

نهاية

نعم

نعم

 ال

 ال
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 ) Code -Write the Program(نامـج كتـابـة البـر: خامسـاً

 : اآلتيتباعابقبـل كتابـة البرنامج، عليك 

 :ثم قم بعمل اآلتي (VB.NET) حمل لغة البيزيك المرئي -أ
 

ــم ب ــد  ق ــروع جدي ــاء مش ــم (New Project)إنش ــيكن باس ــالل"AgeCalculation" ول ــن خ   ، م

 ".New Project"ثم اختيار األمر " File"قائمة 

 (Design) لنموذج اتصميم -ب
 :وهيفيه األدوات المستخدمة رسم  و) ١(شكل الكما ب (Form) المطلوبنموذج التخدام سيتم اس •

 إلظهـار  Label7, Label8, Label9اسـتخدام    وسيتم إلظهار رسائل داخل النموذجLabelsأدوات   -١

 .م والشهر والسنة على الترتيبوالعمر المحسوب بالي

 .)مثل تاريخ الميالد(لبيانات بداخلها ا إلدخال TextBoxesأدوات  -٢

 . للتحكم في سير البرنامجButtonsأدوات  -٣

 

 

 

 

 

 

 
 

 وصف النموذج •
 

 ).٢(كما بشكل  لكي يصبح النموذج) ١(كائنات النموذج الموجود بشكل القم بتغيير خصائص 

 
 
 
 

 

 

 

 
 لنموذج  وصف ا-)٢(شكل

   تصميم النموذج-) ١(شكل 
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 .يكما بالجـدول التال) ٢(تم تغيير خصائص بعض كائنات النموذج الموجود بشكل 
 

لخاصيةاقيمة   

(Property Value) 

الخاصيةاسم   

(Property Name) 
 اسم الكائن 
(Object Name) 

 Text Form1 حساب عمر شخٍص ما

 Text Label1 يوم

هرـش  Text Label2 

نةـس  Text Label3 

 Text Label4 حتى تاريخ

 Text Label5 تاريخ الميالد

 Text Label6 العمر يصبح

 Text Button1 احسـب

 Text Button2 جديد

 Text Button3 خروج
 

 (Code)كتابة البرنامج 
 

 :يآلت كا(Buttons) ثم قم ببرمجة الكائنات (Code Window)انتقل إلى نافذة البرمجة 

  : (Button3)برمجة  •
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  : (Button2)برمجة  •
 

 

 

 :(Button1)" احسـب"برمجة  •
 

 

 

 

 "روجـخ "برمجة -) ٣(شكل 

 "دـديـج" برمجة –) ٤(شكل 
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 )and DebuggingTesting ( البرنامجوتصحيح اختبار : سادسـاً
 

 :  (Button1)برمجة  •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :هـد أنـنج   (Button1)في برمجة 
 

 :تم استخدام مخازن عددية صحيحة كما بالجدول التالي -١
 

 الغـرض منـه اسم المخزن

D1  القيمة العددية للكائن بداخله وضعTextBox1 يوم حتى تاريخ" التي تمثل" 

M1  القيمة العددية للكائن وضع بداخلهTextBox2 شهر حتى تاريخ" التي تمثل" 

Y1  القيمة العددية للكائن وضع بداخلهTextBox3 سنة حتى تاريخ" التي تمثل" 

D2  القيمة العددية للكائن وضع بداخلهTextBox4 يوم تاريخ الميالد" التي تمثل" 

M2  القيمة العددية للكائن وضع بداخلهTextBox5 الميالد تاريخشهر" التي تمثل " 

Y2  القيمة العددية للكائن وضع بداخلهTextBox6 الميالدتاريخسنة " التي تمثل " 
 

وإذا كـان   (D2)  و مخـزن يـوم تـاريخ المـيالد     (D1)يوم حتى تاريخ  مخزن تم عمل مقارنة بين -٢

D1<D2    فيكون ناتج (D1-D2)      زنمخ إلى ال  30 سالباً لذلك تم إضافة D1    مـن مخـزن     1 و إنقاص 

 . يوما30ً ، باعتبار أن الشهر يساوي (M1)شهر حتى تاريخ 

 "بـاحس" برمجة –) ٥(شكل 
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ــاريخ    -٣  ــى ت ــهر حت ــزن ش ــين مخ ــة ب ــل مقارن ــم عم ــاريخ (M1) ت ــهر ت ــزن ش   و مخ

 M1 إلى المخزن 12 سالباً لذلك تم إضافة (M1-M2) فيكون ناتج M1<M2 وإذا كان (M2) الميالد 

 . شهرا12ً ، باعتبار أن السنة تساوي (Y1) يخ من مخزن سنة حتى تار1و إنقاص 

 :على النحو التاليتم استخدامه  Label9 و Label8 و Label7كٍل من  -٤

 .(D1-D2) لوضع فيه يوم العمر المحسوب Label7 تم استخدام -

 .(M1-M2) لوضع فيه شهر العمر المحسوب Label8تم استخدام  -

 .(Y1-Y2) ةمر المحسوب لوضع فيه سنة العLabel9 تم استخدام -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آود البرنامج بأآمله–) ٦(شكل  
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 :تنفـيذ البرنامج •
 : بما يلياختبره ثم (Run)قم  بتنفيذ البرنامج 

 : زر ال -١
 الحـــظ حـــذف القـــيم الموجـــودة فـــي صـــناديقالـــزر و علـــى هـــذا اضـــغط  

الكتابـة فـي    مؤشـر  وقـوف  ثم Label7, Label8, Label9 و األدوات (TextBoxes)النصوص 

TextBox1. 
 

 : زر ال -٢
ــامج   ــار البرنـ ــاول اختبـ ــالي حـ ــدول التـ ــودة بالجـ ــيم الموجـ ــبعض القـ ــم،بـ   ثـ

 .ن العمر الناتج باليوم والشهر والسنةوودالزر  على هذا اضغط
 

 سنة شهر يوم 

 2008 9 21 حتى تاريخ

 1993 9 8 تاريخ الميالد

 ........ ........ ........ العمر يصبح
 

 .)٧( ظهور العمر الناتج كما بشكل الحظ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نظر إلى كود البرنامج وقم     اوفي حالة توقف البرنامج عن التنفيذ أو ظهور نتائج غير صحيحة،          
 . تنفيذه مرة أخرىأعدبتصحيح الخطأ ثم 

 البرنامجاختبار  –) ٧(شكل 
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 :ختبار القيم اآلتيـةاحاول 
 

 سنة شهر يوم 

 2009 1 1 حتى تاريخ

 1995 11 13تاريخ الميالد

 13 1 18 ر يصبحالعم

    

 سنة شهر يوم 

 2008 10 1 حتى تاريخ

 1961 12 23تاريخ الميالد

 46 9 8 العمر يصبح

 

 : زر لا -٣
 .نهاء التعامل مع البرنامج والخروج منهإو الحظ الزر على هذا اضغط 

 

 )Documentation(توثيق البرنامج : سـابعـاً

 :يمكنك توثيق البرنامج بعمل اآلتي

 .و اسم المبرمج و تاريخ اإلنشاء و رقم إصدار البرنامج الهدف من البرنامج  كتابة -١

  الموجـودة فـي  (Save All) الكـل حفـظ   حفظ البرنامج بالضـغط علـى أيقونـة      -٢

 . شريط األدوات

 . في مكان آمنمجلدطباعة البرنامج و حفظ األوراق المطبوعة داخل   -٣
 

 . شروع تقوم بعمله ألي م(Deployment)يمكنك عمل حزم أو نشر * 
 

 .ولمعرفة المزيد، قم بزيارة موقع الوزارة
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 :ملحوظة
 

  الوزارةتوجد أمثلة لمشاريع أخرى تجدها في موقع
 www.moe.gov.eg

 
 

 
 
 
 

ً

ء

ء

آ

ء

ء

ء
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 أنشـطة

 

 :بمساعدة معلمك قم بعمل اآلتي
 

 :لديك مشكلة ما تريد حلها، قم بترتيب الخطوات اآلتيـة لحل هذه المشكلة -١

 . تحديد المدخالت ).....     (

 .توثيق البرنامج (.....)      

 .المخرجاتتحديد  (.....)      

 .تحديد المشـكلة (.....)      

 .اختبار و تصحيح البرنامج (.....)      

 .كتابة البرنامج (.....)      

 .وضع طريقـة الحـل (.....)      
 

 . لحل مشكلة حساب العمرPseudo Codeحاول استخدام طريقة  -٢

 .لمشكالت لعمل هذه المشاريعسلوب حل اأخذ نسخة من المشاريع الموجودة في موقع الوزارة واتبع  -٣

 :باستخدام الطرق المنهجية لحل المشكالت قم بحل هذة المشكلة  -٤

ديك  -٥ د ل كل    ٨يوج ين بالش زان المب تخدام المي ة باس رة الخفيف د الك ك تحدي ف يمكن ة، آي داها خفيف رات إح ك .  آ يمكن

 .  لحل هذه المسألة  Flow chartsآتب خطوات الحل؟  يمكن استخدام الــ ااستخدام الميزان مرتين فقط؟  

 
 
 
 
 
 
 

 

 .أخرى لمشاريع أفكارتعاون مع زمالئك تستطيع اقتراح البمساعدة معلمك وب -٦
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( System Development Life Cycle )
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 األهـداف

 
 :ادرا على أنـون قـوف تكـل سـذا الفصـة هـك من دراسـائـبانته

 كالتـل المشـرى لحـوات أخـ خطتتبـع •
                                                                    تتبـع مراحل تطـويـر أي نظـام •
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 ...عزيزي الطالب 

 

سلوب حـل   أتباع خطوات منهجية متعارف عليها في       باتعلمت في الفصل السابق كيفية عمل مشروع بسيط         لقد  

 . مشكالت أصعب قد تحتاج فيها إلى اتباع خطوات أكثر تخصصية للوصول إلى الحل المطلوب              هناك، ولكن   المشكالت

   . بالنظاميسمىوفي هذه الحالة سوف تتعامل مع ما 

 هذا النظام أو التحسين     إلنشاءية  اسسأ مراحلإلى اتباع    افتراضياً   م كان مادياً أ   سوءاًالكون  في  أي نظام   يحتاج  

 :اآلتيفي  المراحلي أدائه، وتتلخص هذه ف
 

 (Analysis)التحـليـل  -١

 (Design)التصـميم  -٢

 (Coding)التكـويـد  -٣

 (Implementation)التنفيـذ  -٤

 (Maintenance)الصـيانـة  -٥
 

 (System Development Life Cycle)مراحل دورة حياة تطوير النظـام  حيث يمكنك عند إنشاء أي برمجية اتباع 

 ).١( الموجود بشكل *يمكن استخدامه لعمل ذلك، واآلن تسـتخدم النموذج ويوجد أكثر من نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 "Waterfall Model" اسم ذجيطلق على هذا النمو *

 النظامتطوير دورة حياة–)١(شكل
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 .والجـدول التالي يوضـح هـذه المراحـل
 

 

 مصـاحـبـةاألنشـطة ال المراحـل

 التحـليـل
(Analysis) 

 تحليل المشكلة المطروحة ومعرفة متطلبات النظام

 التصـميم
(Design) 

 (Flowchart – Pseudo Code - ….etc)تصميم ووضع طريقة الحل 

 التكـويـد
(Coding) 

 باستخدام لغة الكمبيوتر المناسبةكتابة كود البرنامج 

 التنفـيـذ
(Implementation)

ق البرنامج يبعد ذلك توثثم  البرنامج وإدخال البيانات الالزمة ثم اختبار النتائج تشغيل

 يانـةالصـ
(Maintenance) 

 إجراء التعديالت المطلوبة لمالحقة التطور وعمل نسخ احتياطية للبيانات

 

 

 . للمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الوزارة
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